
  موجز لرسالة املاجستري املعنونة باسم
  )التفكك األسري وعالقته جبرمية القتل يف احمليط العائلي(

  
  :فروض الدراسة

  :وقد وضعت الباحثة الغرض الرئيسي للدراسة كاآليت
  هناك عالقة إجيابية طردية بني التفكك األسري وجرمية القتل يف احمليط العائلي

  :ض فرعية جاءت كما يليويندرج من هذا الغرض ثالثة فرو
 بني عدم التكيف العائلي بني أفراد األسرة وارتكاب جرمية القتل يف احمليط ةهناك عالقة إجيابية طردي"  -١

  ".العائلي 
 .هناك عالقة عكسية بني زيادة جرائم القتل العائلي والتفريط يف القيم اجملتمعية والدينية -٢
 .الطة رفقاء السوءتزداد جرائم القتل يف احمليط العائلي مع خم -٣

  املنهج العلمي املستخدم يف البحث
      ملا كانت الدراسة احلالية دراسة مركبة فقد اقتضى األمر االستعانة بأكثر من منهج إلمتامها وخاصة فيما 

  :يلي
   دراسة احلالة-٢ املسح االجتماعي الشامل                                             -١
   املنهج التارخيي-٤    ل املضمون                                               منهج حتلي-٣
   املعاجلات اإلحصائية-٥

وقد مت االستعانة ببعض األدوات اليت وجد أهنا مالئمة للوقوف على أبعاد القضية : أدوات مجع البيانات 
   الوثائق وامللفات القضائية    -٣ملقابلة                    ا-٢    االستبيان            -١: موضوع الدراسة وهي 

   البيانات اإلحصائية-٥     سسات العقابية               امللفات اخلاصة باملؤ-٤                           
  

  :  جماالت الدراسة 
نساء (الرهنة يف سجين القناطر اخلريية وشبني الكوم أجريت الدراسة امليدانية : اجملال اجلغرايف   - أ

  )ورجال
أجريت الدراسة بواسطة املسح االجتماعي الشامل لكل املقيدين يف جرائم القتل يف : اجملال البشري  - ب

 ١١٠(احمليط العائلي واحملكوم عليهم املودعني بسجين القناطر اخلريية وشبني الكوم قد بلغ عددهم 
 )حالة

 حىت هناية ١٩٩٣ شهور من أول أغسطس ٧استغرقت الدراسة امليدانية حوايل : الزمين اجملال -جـ 
  .١٩٩٤فرباير 

  :أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
  .      أكدت الدراسة على أن خمالطة أصدقاء السوء يدفع أحد أفراد األسرة الرتكاب جرائم القتل العائلي



 الدينية واجملتمعية ذات آثار سلبية القتراف أحد أفراد األسرة جلرمية القتل باإلضافة إىل أن االبتعاد عن القيم
كما أكدت الدراسة على . اليت متثلت يف انتشار األمية بني أفراد العينة وعدم حثهم على ممارسة الشعائر الدينية

  .أن الغالبية العظمى من جرائم القتل العائلي حتدث يف الريف عن احلضر
احثة بالنظر يف حل مشكلة البطالة حيث بدا اهتمام الدولة بإجياد فرص عمل للبطالة عن طريق      توصى الب

الصندوق االجتماعي إلقراض الشباب الراغبني يف تشغيل مشروعات مهنية وحرفية صغرية وكذلك بإجياد 
بغي قيام الدولة فرص عمل للمشروعات االستثمارية اجلديدة ولكن هذه اجلهود غري كافية إلقامة أسرة بل ين

ومؤسساهتا يف ختفيف أعباء السكن والزواج بالنسبة للشباب حىت ال يندفع وراء احلصول على األموال بطرق 
 . غري مشروعة ومنها جرمية القتل والسرقة

 


